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De Koog Texel

Maartenhuis,  
Eetwinkel & Schenkerij De Windroos
Ruijslaan 81 
1796 AZ De Koog Texel 
www.maartenhuis.nl 

Open erf, markt middag op het Maartenhuis
Dagelijks 

Het Maartenhuis is een instelling voor mensen met een 
beperking. In het zomerseizoen hebben we een marktmiddag 
op het Maartenhuis. De producten worden in de werkplaat-
sen speciaal voor de markt gemaakt. Er is een koffie en thee 
kraam en een gastkraam met eigen producten.

Portret

Els Baron Groepsbegeleider bij  
Ferm Rozemarijn in Haarlem

Toen ik hier zes jaar geleden kwam werken, wist ik nog niks 
over antroposofie. Het was wel één van de redenen dat ik 
solliciteerde. Ik had al eerder in een woonhuis gewerkt met 
jongeren met een ernstige meervoudige beperking en vroeg 
me daarom af wat ik bij Rozemarijn nog wilde leren.

Amsterdam

De Christengemeenschap  
Andrieskerk Amsterdam
A.J. Ernststraat 869 
1081 HL Amsterdam 
amsterdam.christengemeenschap.nl 

Kunst van het zien
maandag 15 juli 

Driedaagse zomercursus over Rembrandt met 
 Ardan Heerkens en Lisette Buisman.

De West-Oostelijke Divan
zondag 18 augustus 

Désanne van Brederode vertelt over de Oosterse poëzie van 
Goethe.

Bloemendaal

Marijke de Vries  
kunstzinnige therapie beeldend
Locatieadres: Mollaan 4
2061 BD Bloemendaal
www.kunsttherapiehaarlem.nl 

Gratis introductieworkshop
zaterdag 31 augustus 

Volg een boom door het jaar heen. Maak kennis met de 
verschillende teken- en schildertechnieken aan de hand van 
een boom.

Rectificatie

Foutieve naam in de adressengids van 2019

Helaas is er in de pas verschenen adressengids een foutje  
geslopen. In het arikel over Els Baron, staat er in de kop de 
naam Els Sober. Dit moet dus zijn Els Baron.

Antroposofie Noord-Holland Nieuws
Geïnspireerd door juli & augustus
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http://www.maartenhuis.nl
https://antroposofie-noord-holland.nl/open-dagen/maartenhuis-eetwinkel-schenkerij-de-windroos/Open-erf-markt-middag-op-het-Maartenhuis/482
http://amsterdam.christengemeenschap.nl
https://antroposofie-noord-holland.nl/cursussen/de-christengemeenschap-andrieskerk-amsterdam/Kunst-van-het-zien/477
https://antroposofie-noord-holland.nl/lezingen/de-christengemeenschap-andrieskerk-amsterdam/De-West-Oostelijke-Divan/478
http://www.kunsttherapiehaarlem.nl
https://antroposofie-noord-holland.nl/workshops/marijke-de-vries-kunstzinnige-therapie-beeldend/Gratis-introductieworkshop/484
https://antroposofie-noord-holland.nl/portretten/els-baron/groepsbegeleider-bij-ferm-rozemarijn-in-haarlem/41
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Marijke de Vries 
kunstzinnige therapie beeldend
Sparenbergstraat 50 
2023 JW Haarlem 
www.kunsttherapiehaarlem.nl 

Viltworkshop
woensdag 24 juli 

Vilten is schilderen, boetseren en tekenen ineen. In deze 
workshop kan je een wandkleed, een kussenhoes of een 
ander ruimtelijk object maken.

Therapeuticum Haarlem
Prinsen Bolwerk 3 
2011 MA Haarlem 
www.therapeuticumhaarlem.nl 

Bewegen met Yoga
Op woensdag 

Beweging en ontspanning spelen een sleutelrol in het 
verminderen van fysieke en mentale stress. In een unieke 
combinatie van yoga en antroposofische fysiotherapie werkt 
u onder professionele begeleiding aan een gezond bewe-
gingspatroon.

Wandelen
Op donderdag 

Ruim 3 jaar geleden is er vanuit het Therapeuticum een wan-
delgroep gestart. In eerste instantie was dit een wandelgroep 
voor mensen met diabetes. In de afgelopen tijd hebben 
steeds meer wandelaars zich aangesloten bij de groep, ook 
wandelaars zonder diabetes..

Haarlem

Antroposofische Vereniging Haarlem
Prinsenbolwerk 3 
2011 MA Haarlem 
www.antroposofiehaarlem.nl 

Soiree La Vérité Nue
vrijdag 5 juli 

Voor deze speciale gelegenheid organiseert Opera Podium 
Nederland i.s.m. een gelegenheidscollectief een soiree La 
Vérité Nue. La Vérité Nue, oftewel De naakte Waarheid, is 
een programma van verfijnde liederen en muziek, die samen-
gesteld zijn door poëzie met fraaie muzieknoten te verstren-
gelen.

Helende-consulten
Cornelis Schoonstraat 3 
2014 VK Haarlem 
www.helende-consulten.nl 

Meditatief tuinieren
o.a: zaterdag 6 juli (6 dag.) 

We beginnen met een meditatie en gaan daarna in stilte in 
de stiltetuin werken.

Crowdfunding

Crowdfunding voor de Regenboogtuin.

Wij zijn iedere dag heel hard aan het werk om een prachti-
ge stiltetuin aan te leggen in Haarlem West. Het wordt een 
hele mooie tuin waar je stilte kan ervaren en of mediteren. 
Een groot deel van de tuin is al aangelegd. Om de rest af 
te maken kunnen wij geld en vrijwilligers voor de tuin goed 
gebruiken. Daarom zijn wij gestart met crowdfunding.
Doe je ook mee om de tuin te realiseren?
www.de-regenboogtuin.nl/crowdfunding

http://www.kunsttherapiehaarlem.nl
https://antroposofie-noord-holland.nl/workshops/marijke-de-vries-kunstzinnige-therapie-beeldend/Viltworkshop/483
http://www.therapeuticumhaarlem.nl
https://antroposofie-noord-holland.nl/workshops/therapeuticum-haarlem/Bewegen-met-Yoga/432
https://antroposofie-noord-holland.nl/workshops/therapeuticum-haarlem/Wandelen/434
http://www.antroposofiehaarlem.nl
https://antroposofie-noord-holland.nl/voorstellingen/antroposofische-vereniging-haarlem/Soiree-La-Vérité-Nue/485
http://www.helende-consulten.nl
https://antroposofie-noord-holland.nl/overige/helende-consulten/Meditatief-tuinieren/474
http://www.de-regenboogtuin.nl/crowdfunding
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Wat is...

Het vrijeschool onderwijs
Thema artikel over het vrijeschool onderwijs

Op 7 september 1919 richtte Rudolf Steiner de eerste vrijes-
chool op. Steeds meer mensen gunnen hun kind(eren) deze 
vorm van onderwijs. Maar wat is het eigenlijk? Hoe ontstond 
het? En belangrijker nog, wat maakt het vrijeschoolonderwijs 
zo bijzonder?

Schoorl

Crescenda muziek-beweging-therapie
Locatieadres: Valkenlaan 14
1871 AV Schoorl
www.crescenda.nl 

zomercursus kunst tussen duin & polder
maandag 15 juli 

Heerlijke zomercursus om bij te tanken van maandag 15 juli 
t/m donderdag 18 juli 2019 elke ochtend in Schoorl Noord 
Holland. Waarom de vakantie niet eens anders invulling 
geven? Vier dagen elke ochtend heerlijk genieten van je 
creativiteit.

Therapeuticum Egelantier
Locatieadres: Valkenlaan 14
1871 AV Schoorl
www.therapeuticum-egelantier.nl 

Biografisch schrijven en collage
zaterdag 6 juli 

Tijdens deze workshop gaan we op zoek naar thema’s in ons 
leven. Schrijven werkt ordenend en brengt ons bij onze her-
inneringen. Spelenderwijs gaan we op zoek in de taal waarbij 
kleine zelfgemaakte dichtvormen zoals haiku’s en elfjes ons 
inspireren.

antroposofie-noord-holland.nl

Laat je ook inspireren!

http://www.crescenda.nl
https://antroposofie-noord-holland.nl/cursussen/crescenda-muziek-beweging-therapie/zomercursus-kunst-tussen-duin-polder/445
http://www.therapeuticum-egelantier.nl
https://antroposofie-noord-holland.nl/workshops/therapeuticum-egelantier/Biografisch-schrijven-en-collage/304
https://antroposofie-noord-holland.nl/wat-is/het-vrijeschool-onderwijs/thema-artikel-over-het-vrijeschool-onderwijs/40
https://antroposofie-noord-holland.nl

